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Hoofdstuk 15 

 “Ik ben net thuis aangekomen. Slaap wel.” Zo, verzenden naar Tom en dan proberen te 

slapen.  

“Ik begon mij al zorgen te maken, dat duurde wel even!”  

Zo, die is bezorgd! Gwen had beter wat meer bezorgd geweest om mij en mijn gevoelens. Zo net voor 

hij besloot om mij verliefd te maken op hem… Op iemand die al bezet is. Waarschijnlijk gaat deze 

nacht een slapeloze nacht zijn, maakt niet uit hoeveel schaapjes er zullen passeren. Maar vooraleer ik 

mijn hoofdkussen transformeer in een megagrote zakdoek, kan ik er beter eentje gaan halen uit de 

kast.  

Maandagmorgen, 07:10, de wekker maakt Leen wakker die eigenlijk nog niet zo lang aan het 

slapen is. Voor de eerste keer in 2 nachten heeft ze kunnen slapen. De gedachten aan Gwen en het 

feestje hielden haar wakker. Haar ogen pikken wanneer ze het licht aanklikt. Ze schrikt van het beeld 

dat ze ziet in de spiegel. Haar teint is duidelijk veel bleker dan anders en de wallen, die als zakken 

onder haar ogen hangen, geven nog wel een vleugje kleur aan haar gezicht hun blauw-zwarte kleur 

maken haar er niet aantrekkelijker op. Ze heeft totaal geen zin om naar school te vertrekken. Daar 

zou ze immers met Gwen geconfronteerd worden. En hoewel ze weet dan Anne en Sophie achter 

haar zullen staan, zal het voelen alsof ze alleen staat. Tranen laten mag ze niet. Niet van haar 

vriendinnen, niet omwille van het feit dat hun geheim geheim moet blijven maar omdat ze zichzelf 

heeft voorgenomen om gewoon niet te huilen. Hij is haar tranen gewoon niet waard. Plus: haar 

waterproof mascara is leeg dus als ze niet wil transformeren in een panda, is het best dat ze niet 

huilt.  

Leen slaakt nog een diepe zucht vooraleer ze de deur van het schoolgebouw open duwt. 

“‘Enter the danger zone’ zou er beter hangen in plaats van het droge ‘DUWEN’.” Denkt ze bij zichzelf. 

Ze wandelt zo nonchalant als ze kan naar haar eerste les. Daar ging ze Gwen sowieso niet zien, maar 

wel Anne en Sophie. Ze hebben, voor de verandering, afgesproken voor het lokaal zelf. Normaal gaan 

ze altijd in de cafetaria zitten voor de les begint maar daar zou Gwen ook zitten en dat wou Leen 

even vermijden. Haar vriendinnen staan haar op te wachten voor de deur van het lokaal.  

“Hey lieve meid. Gaat het een beetje?” zegt Anne als ze Leen ziet aankomen. Een knuffel is het 

gevolg. Leen moet zich bedwingen om niet te huilen.  

“Het gaat wel. Mijn hersenen hebben deze nacht eindelijk wat rust gevonden. Hoewel ik het nog 

steeds niet begrijp, probeer ik het wel te laten rusten. Ik heb het vermoeden dat ik het nooit zal 

begrijpen. Zelfs niet als hij met de waarheid komt aangedragen.” Antwoordt Leen.  

“Wij begrijpen het ook niet meid, dit had je niet kunnen zien aankomen.” Zegt Sophie zacht wanneer 

ze een hand over Leens hoofd legt om haar te troosten.  

“Eigenlijk hoop ik dat hij gewoon ziek is. Nee beter nog, dat hij gewoon met de opleiding is gestopt. 

Dan zou ik hem niet meer moeten zien.” Zegt Leen zachtjes.  

“Je kan hem ook ineens dood wensen.” Lacht Anne.  

“Waarom denk je dat ik dat nog niet heb gedaan?” antwoordt Leen speels en de vriendinnen 

beginnen te lachen. Het doet Leen deugd om nog eens gemeend te lachen. De voorbije dagen houdt 

ze zich een masker voor om haar ouders maar niet te moeten vertellen waarom ze zo verdrietig is.  

En wanneer ze dan toch merkten dat hun dochter opmerkelijk stiller was dan normaal, zei ze dat ze 

zich niet zo goed voelde. Dat was immers ook niet gelogen.  
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De lector komt aangelopen en laat al haar leerlingen in het lokaal. Leen hoopt op een leuke les. Nu ja, 

iedereen zal daar momenteel wel op hopen.  

Anne, Sophie en Leen komen uit het lokaal gewandeld na twee uren een hoorcollege te 

hebben gehad. Het heeft Leen deugd gedaan om haar gedachten te verzetten. Samen wandelen ze 

naar het hol van de leeuw,… of ja, het welpje dan toch.  

“Zou hij wel hier zijn?” vraagt Sophie “Misschien komt hij gewoon niet?!”  

“Ik heb hem eigenlijk ook nog niet gezien.” Zegt Anne. “Misschien krijg je uitstel van executie?” 

knipoogt ze naar Leen.  

“Het zal wel niet, zoveel geluk heb ik niet.” Lacht Leen. “Maar het blijft een leuke gedachte!”  

“Goed, hou die lach maar vast, dan merkt hij dat het je niets heeft uitgemaakt. Dat je beter bent 

zonder hem.” Zegt Sophie. 

“Maar het heeft mij best wel veel uitgemaakt hoor.” Antwoordt Leen stilletjes. 

“Fake dan zoals alleen vrouwen dat kunnen doen!” lacht Anne. De drie geraken in een lachbui 

verzeild. Hun gelach wordt al van ver opgemerkt. Wanneer ze het lokaal inlopen, zien ze direct Gwen 

zitten.  

“Ik dacht al dat ik jullie had gehoord.” Zegt hij.  

“Ja, in denken ben jij blijkbaar een held, is het niet?” zegt Anne kortaf. Leen en Sophie beginnen 

beiden te lachen met haar opmerking. Gwen weet dat hij zwaar onder vuur zal komen liggen als hij 

hierop ingaat en laat het dus ook hierbij. Leen voelt zich sterk nu ze Anne en Sophie bij haar heeft. 

Gwen heeft dan wel al zijn vrienden die het spelletje meespeelden, zij kan hem harder breken dan hij 

haar heeft gebroken. Enkel haar hart werd gebroken, zij kan zijn hart en reputatie breken. Alleen is ze 

niet zeker dat ze dat wil. Ergens ziet ze hem nog steeds enorm graag. En alleen de gedachte daarvan 

zorgt ervoor dat haar maag weer keert.  

 


